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 هاي ثبتی بخشنامه

   امور امالك -فصل هفدهم 

   یثبت امالك دولت يتقاضا

 تیـ خـاص در مالک  نینموجـب قـوا  ه که ب یو امالک یثبت امالك دولت يتقاضا -258بند
 آید.  عمل میه هاي مربوطه ب گیرد و از طرف سازمان دولت قرار می

 ) ی(اصالح1349تا آخر سال  یهاي ثبت مجموعه بخشنامه 348 بند

 

 المالک   حدود سهام مجهول دیثبت و تحد درخواست

از آن  یکـه قسـمت    یالمالـک امالکـ   موقـع درخواسـت ثبـت سـهام مجهـول      در -259بند
ثبـت ضـرورت دارد    یحدود شده احراز تصرفات مالکانه متقاض دیت ثبت و تحددرخواس

 يبـرا  یستیامالك هستند با یقبل نیا یحدود سهام مشاع دیتحد که مأمور یندگانینما

ـ المالک را تحق مجهول یسهام مشاع نیمالک ایکار نام مالک و  لیتسه  و در صـورت  قی
 . ندیمنعکس نما دیمجلس تحد 

  1349تا آخر سال  یهاي ثبت بخشنامه مجموعه 343 بند

 

 شامل معدن   نیثبت معادن و زم درخواست

اشخاص که مشتمل بر معادن اسـت   یملک یقبول درخواست ثبت معادن و اراض -260بند

 آید.  عمل می با توجه به قانون و مقررات مصوبه به
  1349تا آخر سال  ثبتی هاي مجموعه بخشنامه 342 بند

 

   یو فروش در قبول ثبت اراض میقانون تقس 17ماده  تیرعا

 261بند

 موات از اشخاص ممنوع است.  یثبت اراض يقبول تقاضا -الف

موکـول بـه    يجـار  يها درخواست ثبت به تیو صدور سند مالک یثبت اتیادامه عمل -ب
 موات است.  یاحراز موات نبودن مورد ثبت و عدم تجاوز به اراض

 ) ی(اصالح1349تا آخر سال  بتیث هاي مجموعه بخشنامه 340 بند

 

 و درخواست ثبت ملک   یثبت اظهارنامه

و سـند   دیـ مجلـس تحد  که در اظهارنامه و پاسخ اسـتعالم و صـورت   یمشخصات -262بند
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 شود:  دیق دیبا تیمالک
ـ االمکـان نقشـه    یحتـ  یمتقاضـ  یها عالوه بر نشان اظهارنامه هیکل در ملـک   یکروکـ  ای

 هینام قر ثیمحل وقوع و مشخصات آن از ح نییتعشده و مساحت ملک ضمن  مهیضم
ـ   دیو کوچه با کمال وضوح ق ابانیو بخش و خ در  نیو در پاسخ استعالم دفـاتر و همچن

 . ودمزبور درج ش تیو سند مالک دیمجلس تحد صورت
 ) ی(اصالح1349تا آخر سال  ثبتی هاي مجموعه بخشنامه 340 بند

 

 ثبت   يدر امر قبول تقاضا لیتسه

افراد به ثبت امـالك   بیو ترغ یقانون ثبت عموم يدر اجرا شتریمنظور رفاه ب به -263 بند
شده از طـرف مالـک قبـول     نییتع يبها يثبت را بر مبنا يدارد که تقاضا خود مقرر می

 . ندینما
نامـه قـانون ثبـت     آیـین  18است در موقع ثبت ملک در دفاتر امالك طبق ماده  یهیبد

 یثبت اتیهر چه زودتر عمل قیطر نیوصول خواهد شد تا بد یتحقوق دول هیو بق یابیارز
 . ردیخاتمه پذ دهیکه تاکنون به ثبت نرس یامالک

  14/4/1357-1952/3 بخشنامه

 

   ها لیو بستر مس یعموم يها ثبت قبرستان درخواست

  264بند

ـ از اشـخاص اک  هـا  لیو بسـتر مسـ   یعموم يها قبول درخواست ثبت قبرستان -الف  داًی

 است.  ممنوع
ـ الـذکر دارد در موقـع تحد   که حدود آنها مجاورت با رقبات فوق یدر مورد امالک -ب  دی

 عمرجـ  نـده ینما صـالح یبه مراجع ذ يدیتحد ینسخه از آگه کیحدود عالوه بر ارسال 

 یهـاي عمـوم   بـا پـالك   نیمجاور یکه از تجاوز احتمال ندیمربوطه را هم دعوت نما

 شود. يریجلوگ االشعار فوق
 ) ی(اصالح1349تا آخر سال  یهاي ثبت مجموعه بخشنامه 355 بند 

  یثبت يها اظهارنامه لیتکم

ـ نامه قـانون ثبـت امـالك با    آیین 22چون طبق بند سوم ماده  -265بند حـدود ملـک و    دی
 هیاستشـهاد  هکه فاقد ذکر حدود است و حدود را معطوف ب یهائ متعلقات آن در اظهارنامه

 لیـ کنند که اظهارنامه را تکم یرا راهنمائ یو متقاض يوددارکند خ اظهارنامه می وستیپ
 کند.

  23/1/1354-290/3موضوع بخشنامه 
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 براساس حکم دادگاه   رمنقولیثبت غ نحوه

علیـه   دادگـاه از مـال محکـوم    هیـ موجب اجرائ  که به رمنقولیدر مورد ثبت مال غ -266بند

ـ با الیـه  منتقلٌ نام بهاست ثبت آن  دهیگرد ریغه منتقل ب  کیـ دسـتور تمل   مسـبوق بـه   دی
 بوده باشد.  يدادگستر یمحاکم رسم

  1349تا آخر سال  ثبتی يها مجموعه بخشنامه 384 بند

 

  ها البیو س یعیثبت انهار طب يقبول تقاضا عدم

هـا و   در رودخانـه  يجـار  يآبهـا  هیعادالنه آبها که کل عیچون براساس قانون توز -267بند
 رانیا یاسالم يحکومت جمهور اریدر اخت رهیها و غ و فاضالب ها البیو س یعیانهار طب

در بسـتر   یانیهر نوع اع جادیمحول و ا رویبرداري از آن به وزارت ن است و حفظ و بهره
قلمرو شـمول   که نیباشد و نظر به ا اجازه وزارت مزبور ممنوع می نها بدو آنها و رودخانه

قـانون مرقـوم کـه مقـرر      52مـاده    وجه بـه باشد و با عطف ت می رویوزارت ن اریاخت نیا
اسـت،   یدارد ملغـ  رتیکـه مغـا   یبـا آن در قسـمت   ریو مقررات مغا نیقوان هیدارد کل می

با  1345ها مصوب سال  قانون اصالح قانون شهرداري 96ماده  6مقررات تبصره  هذایعل
 قسمت منسوخ است. نیقانون مذکور در ا بیتصو

 ا اصالح ب 12/9/1354-9840/10بخشنامه  

 

  یباستان اماکن

مربوطـه کـه فهرسـت آن از     یاراض یاز قبول درخواست ثبت اماکن و آثار باستان -268بند

و چنانچـه نسـبت بـه     يشود از اشخاص خوددار می ایاعالم شده  صالحیطرف مراجع ذ
محـل   نـه یالزم و معا یدگیشده باشد، با رس رفتهیثبت پذ ياماکن قبالً تقاضا یقبل نیا

حدود رقبات مجاور امـاکن و   دیعالوه هنگام تحد هرا به سازمان ثبت گزارش و ب مراتب
ـ تحد ینسخه آگهـ  کیحدود را ضمن ارسال  دیمزبور وقت تحد یاراض مراتـب را   يدی

 اصالح دهند. صالحیمراجع ذ  قبالً به
 ) ی(اصالح1349تا آخر سال  ثبتی هاي مجموعۀ بخشنامه 350 

ـ مجاور امالك متعلق  يحدود اراضا کیتفک ای دیثبت، تحد يتقاضا  ای

 مورد تصرف ارتش  

 یقبل یمحل نهیدرخواست ثبت ملک از اشخاص که قطعاً با معا رفتنیموقع پذ در -269بند
حدود ملک اشخاص کـه در مجـاورت    دیدر موقع تحد نیصورت خواهد گرفت و همچن

 يهـا  مقررات دقتو  یگرفته در حدود قانون مورد تصرف ارتش قرار ایامالك مورد ثبت 
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داشته  یامالك مزبور مرع یاز حدود قانون تیتعو  یتصرف مالکانه متقاض لیالزم از قب
 نشود. عیاز ارتش ضا یحق ندیو توجه نما

  1349تا آخر سال  ثبتی هاي مجموعۀ بخشنامه 352 بند

 

 ثبت   يتقاضا قبول

ـ و  لیقرار اطالع اغلب اشخاص مس ه ب -270بند نمـوده و   حیرا تسـط رودخانـه متروکـه    ای

امر الزم است قبـل از قبـول    نیاز ا يریجلوگ يبرا ،آیند ثبت آن بر می يدرصدد تقاضا
آن با وضـع محـل و    قیمطالبه و پس از تطب نفعیاز ذ ینقشه هوائ یثبت اراض يتقاضا

 يرودخانه متروکه نباشد نسبت به قبول تقاضـا  ایل و یمورد تقاضا مس نکهیبه ا نانیاطم
 . ندیاقدام نما یمقررات و دستورات صادره قبل تیاثبت با رع

  27/9/1354-6504/3شماره  بخشنامه

 

   یمجاور ساحل یثبت اراض يتقاضا

ـ یین رفتن سطح دراکه از پ یاراض یساحل یقانون اراض 1طبق ماده  -271بند خـزر و   يای

 یشـود مسـتحدثه سـاحل    هـا حاصـل مـی    ها و بـاطالق  ها و خشک شدن مرداب اچهیدر
 ندارند.  آن راثبت  يهیچ وجه اشخاص حق تقاضا  وب و متعلق به دولت است و بهمحس

را  يوزارت کشـاورز  نـده ینما یسـاحل  یمجاور اراض یثبت اراض يموقع قبول تقاضا در
 . دیوزارت مزبور اقدام الزم معمول دار ندهیمأمور و نما دییدعوت و با اطالع و تأ

 ) ی(اصالح1349آخر سال  تا ثبتی يها مجموعه بخشنامه 253 بند

 

 م با انتقال ملک  أتو یثبت اتیادامه عمل یچگونگ

که قبـل از درخواسـت    یدر مورد معامالت یثبت ياز واحدها یبعض که نینظر به ا -272بند

ـ کـه قـانون ثبـت اجـراء گرد     یهـائ  در محل يموجب سند عاد  ثبت ملک به انجـام   دهی
 دارد:  میاند لزوماً اشعار  نموده یاالتؤس ،شود می

و ثبت شده باشـد و   یمعرف يو نام به یاظهارنامه پالک عیکه در دفتر توز یشخص هرگاه

انتقـال دهـد و بـا     يگـر یپـالك موصـوف را بـه د    يقبل از درخواست ثبت با سند عاد
 يمحرز باشد قبول تقاضـا  يسند عاد داریکامل اداره ثبت تصرفات مالکانه خر یدگیرس

کـه در   ینسبت به امالک نیو همچن ،باشد بالاشکال می داریمذکور از خر طیشرا اثبت ب
عنـوان   شده و اشخاص به یوقف معرف ای يشهردار ایاظهارنامه به نام دولت  عیدفتر توز

 ياز قبـول تقاضـا   ربطیثبت دارند قبل از جلب موافقت مراجع ذ يتقاضا يداریملک خر
 یخالفـ  لعم ندینما تیمراقنموده و  یمساع کیو با ادارات مربوطه تشر يثبت خوددار
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 .ردیصورت نگ
  ی)اصالح(21/2/1354-1180/3 بخشنامه

 

 دولت  نام بهبالوارث  يملک متوفا ثبت

مـاده   9بنـد   يکل از نظر اجرا يدار و درخواست خزانه یاعالم اداره امورسرپرست -273بند
هد بـود.  خوا یدولت کاف نام بهبالوارث  يثبت ملک متوفا يبرا ی، قانون امور حسب299

 . ستیالزم ن يگریمطالبه مدارك د
 

   یپالك ثبت نییتع نحوه

  274بند

 يثبـت بـرا   ندهیحدود نما دیدر ادارات ثبت معمول است در موقع تحد که طوري  به -1
ـ رو نیـ چـون ا  ،نماید می نییکه فاقد شماره پالك است شماره پالك تع يمجاور در  هی
اسـت   یحق مجاور خواهد شد، مقتض عییتضاشکال نموده و احتماالً موجب  جادیعمل ا

ملـک کـه    نیمجاور يبرا یعنیشود  جامعمل ان نیثبت ا يدر موقع قبول تقاضا منبعد
و در موقـع   دیاظهارنامه ق عیو در دفتر توز نییهستند شماره پالك تع كفاقد شماره پال

ـ د قبـل از تحد ششده با رفتهیکه قبالً پذ لیقب نیحدود ا دیتحد مـورد  حـدود پـالك    دی
 د. دگر نییتع نیدرخواست پالك مجاور

مخصوصاً از دو هزار مترمربع بـه بـاال    یثبت اراض يدر موقع قبول تقاضا نیهمچن -2
ـ اظهارنامه گردد که در موقـع تحد  وستیو پ هیته یوسیله متقاض نقشه مورد تقاضا به  دی

 . ردیحدود مورد توجه مأمور عمل قرار گ
حدود ملک را بـه بـاغ محـدود     دیثبت در موقع تحد انندگیاست نما شده دهیاغلب د -3

توجه داشته باشند کـه   دیو با ریخ اینمایند بدون آنکه دقت شود که مجاور باغ است  می
 عرفاً بتوان باغ اطالق نمود.  ایمجاور را قانوناً و 

ـ   میقانون تقس 17است که در ماده  حیصح -4  نیزارعـ   هو فروش امالك مورد اجـاره ب
سکن و زائد برآن مسازمان  لومتریک یموات را تا شعاع س یاراض يو تصد دییتأمستأجر 

از اداره ثبـت   فیرفع تکل موضوع  نیا یعهده اداره تعاون و امور روستا محول شده ول  به
ثبـت بـه تصـرفات مالکانـه      يقبـول تقاضـا   موقعثبت مکلفند در  ندگانیکند و نما نمی

که آثار تصرف در آن مشـهود   یاز قبول ثبت اراض نموده و یدگیرس قاًیثبت دق یمتقاض

 .ندینما يخوددار داًیشد ،رسد نظر می  مرتع به ایو ظاهراً موات  ستین
  7/11/1353-6464/3 بخشنامه


